
Távfelügyeleti Szolgáltatói Szerződés 

Szerződő felek: 

Előfizető: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Bankszámlaszám: 
Cégszerűen képviseli: 
Levelezési cím: 
E-mail cím: 
Távfelügyeleti objektum címe: 
Távfelügyeleti objektum telefonszáma: 

mint Előfizető, (továbbiakban Előfizető) 

Szolgáltató: Pannon Monitoring Kft. 
Székhely: 1154 Budapest, Damjanich János utca 2.
Levelezési cím: 8600 Siófok, Átrium utca 3. 
Cégjegyzékszám: 01-09-337511 
Adószám: 26274544-2-42
Bankszámlaszám: 11743040-27302068
Diszpécser telefonszám: 06 84 317 669; 06 70 930 4840 
Iroda telefonszám: 06 84 318 423 
E-mail cím: pannonmonitoring@gmail.com 

mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek mellett: 

1. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés célja a szerződésben megjelölt ingatlanon telepített riasztó és/vagy képi 
megfigyelőrendszer által a védett ingatlant folyamatosan figyelő a Szolgáltatóhoz beérkező a 
személy- és vagyonvédelem szempontjából jelentőséggel bíró – információk alapján az 
ingatlant ért jogsértő cselekmények és rendkívüli események megelőzése, megszakítása és 
elhárítása, szükség esetén kivonuló szolgálat helyszíni igénybevételével. 

2. Szolgáltató kötelezettségei:

2.1. Szolgáltató vállalja, hogy Előfizető részére távfelügyeleti személy- és 
vagyonvédelmi szolgáltatást nyújt, a jelen szerződésben meghatározott 
feltételekkel. Folyamatosan, a nap 24 órájában fogadja és nyilvántartja Előfizető 
személy- és vagyonvédelmi elektronikus riasztórendszer (továbbiakban 
riasztórendszer) által küldött jelzéseket. 

2.2. Szolgáltató – a helyszínen lévő riasztóközponton előre programozott - betörés, 
tűzjelzés, támadásjelzés, kényszerített kikapcsolás jelzés, szabotázsjelzés, 220 V, 
12 V, napi teszt hiány (amennyiben Előfizető kérte a teszt ellenőrzését 
programozáskor) rendszer hiba, fagyveszély esetén értesíti Előfizető által 



megadott és jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Adatlapon 
feltüntetett értesítendő személyeket, az ott található sorrendben, 2 db 
értesítendő hívása díjmentes, efeletti értesítések külön díjazás ellenében. 
Továbbá, ha Előfizető jelen szerződés megkötésekor igényelte, a helyszínre küldi a 
Kivonuló Szolgálatát (illetve az általa bevont alvállalkozó Kivonuló Szolgálatát), 
valamint tényleges bűncselekmény észlelése esetén értesíti a területileg illetékes 
Rendőrkapitányság ügyeletét és Előfizetőt is.  

2.3. A riasztórendszer és a távfelügyeleti központ közötti összeköttetést a rendszer 
programozásától függően adott időpontban tesztjelentésekkel ellenőrzi. A 
tesztjelentés elmaradása távközlési szolgáltatói hibára, illetve a riasztórendszerrel 
kapcsolatos problémára utal. A tesztjelentést nem küldő rendszerek 
kommunikációs hibája észrevétlen maradhat, és előfordulhat, hogy a 
távfelügyeleti központba a riasztórendszer jelzései nem érkeznek meg. A 
tesztjelentést, (valamint ha műszaki hibából adódóan jelzést nem küldő) 
riasztórendszer kommunikációs hibájából adódó károkért a Szolgáltató nem vállal 
felelősséget. 

2.4. Szolgáltató állapot- és hibajelzés esetén értesíti az Adatlapon feltüntetett 
személyeket, továbbá intézkedik a hiba megszüntetésére (kivétel telefonvonal, 
számítógépes hálózat és elektromos hálózat hibája) érvényes Karbantartási 
Szerződés megléte esetén 24 órán belül, más esetben az Előfizetővel egyeztetett 
időpontban. 

2.5. Szolgáltató, amennyiben az Előfizető jelen szerződés megkötésekor kérte, az 
általa nyilvántartott jelzésekről listát küld Előfizetőnek havonta, vagy az Előfizető 
kérése szerint. Ezért külön díjat számol fel a jelen szerződésben szereplő 
Szolgáltatási Díjszabás alapján. 

3. Előfizető kötelezettségei:

3.1. Előfizető vállalja, hogy Szolgáltató részére a szolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges adatokat megadja. 

3.2. Előfizető biztosítja, hogy a riasztórendszer mindenkor műszakilag képes legyen 
a használatra, kimenő hívás, illetve adatkommunikáció lebonyolítására képes 
legyen, továbbá a riasztórendszer folyamatosan rendelkezzen hálózati 
áramellátással. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató csak a 
riasztórendszerről beérkezett jelzésekre tud intézkedni. Más szolgáltató által 
okozott kommunikáció kimaradás esetén (pl: áramszolgáltató, 
internetszolgáltató, mobilszolgáltató-SIM, vezetékes telefonszolgáltató stb) 
Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Ha a jelzés nappali időszakban (06:00-22:00) érkezik, és azt 1 percen belül 
nyitásjelzés követi, a távfelügyeleti központ nem intézkedik.  



3.3. Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges berendezéseket 
rendeltetésüknek megfelelően használja és rendszeresen karbantartja. Előfizető 
biztosítja, hogy az Adatlapon általa megadott értesítendő személyek 
folyamatosan elérhetők legyenek. Amennyiben nem elérhetőek, az ebből adódó 
károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

3.4. Előfizető a kivonuló szolgálat részére az ingatlanába történő belépés 
biztosítása érdekében ….. db kulcsot, és/vagy kódot átad – nem ad át. Az ingatlan 
kulcsainak és a belépést biztosító kódnak önkéntes átadása a védett ingatlan 
átvizsgálására adott engedélynek is minősül. Kulcs/kód hiányában csak külső 
ellenőrzést vállalunk. 

3.5. Előfizető a Szolgáltató munkatársait nem akadályozhatja a szerződés 2. 
pontjában vállalt kötelezettségei teljesítésében. 

3.6. Előfizető köteles pontosan, határidőre kiegyenlíteni az általa választott 
szolgáltatások díját tartalmazó számlákat. 

4. Díjazás

Előfizető a távfelügyeleti szolgáltatás igénybevételéért az alábbiakban részletezett díjakat 
köteles megfizetni: 

4.1. Távfelügyeleti és vonulási szolgálat vonalas telefon esetén (évente 3 db kivonulást 
tartalmaz) havi: 

4.000,- Ft + Áfa 

Távfelügyeleti és vonulási szolgálat rádiós eszköz esetén (évente 3 db kivonulást 
tartalmaz) havi: 

4.000,- Ft + Áfa 

Távfelügyeleti és vonulási szolgálat Gprs eszköz (kártyadíj: 500 Ft + Áfa/hó a díjban)  
esetén (évente 3 db kivonulást tartalmaz) havi: 

4.500,- Ft + Áfa 

Távfelügyeleti és vonulási szolgálat IP eszköz esetén (évente 3 db kivonulást 
tartalmaz) havi: 

4.000,- Ft + Áfa 

4.2. Évente 3 db kivonulás felett kivonulásonként: 4.000,- Ft + Áfa 
4.3. Távfelügyeleti szolgálat biztosítása telefonos értesítéssel havi (Gprs esetén kártyadíj 

+ 500 Ft + Áfa/hó): 
2.800,- Ft + Áfa 

4.4. Előfizető kérésére történő kivonulás díja alkalmanként (vonulási területünkön belül) 6.000,- Ft + Áfa 
4.5. Havi eseménylista megküldése emailben alkalmanként: 1.000,- Ft + Áfa 
4.6. Nyitás-zárás figyelése értesítéssel havonta: 1.500,- Ft + Áfa 
5. Szolgáltatás szüneteltetése havonta: 1.000,- Ft + Áfa 

Az éves díj egyösszegben történő megfizetése esetén 1 havi kedvezményt adunk! 
Alapdíj összesen: ,- Ft + Áfa 

4.1. Szolgáltatót a folyamatos készenléti és kivonuló szolgálat szolgáltatásaiért havi 
átalánydíj illeti meg, mely minden tárgyhóra előre fizetendő. 

4.2. Előfizető az évi 4. esetben és minden azt követő téves riasztás esetén térítési 
kötelezettséget vállal.  
A téves riasztásnak nincs anyagi vonzata abban az esetben, ha a keletkezését a 
Diszpécserközpont 06 84 317 669 telefonszámán keresztül, egyedi kódszámának 
és/vagy jelszavának közlése mellett 2 percen belül lemondja. 
A távfelügyeleti központba érkező jelzést tévesnek, az arra történő kivonulást, 
intézkedést indokolatlannak kell tekinteni, ha a jelzés oka nem valós vészhelyzet 
(pl: bűncselekmény, bűncselekmény kísérlete, tűz) illetve, ha a jelzést a rendszer 



műszaki hibája, vagy nem rendeltetésszerű használata okozta, továbbá a jelzést 
rossz-, vagy megtévesztő szándékkal küldték. 

4.3. Szolgáltató folyamatos – 24 órás – ügyeletet tart fenn az általa létesített 
ügyeleti központban. A szolgálatot teljesítő diszpécser Előfizető által megjelölt 
személyeket telefon értesíti, aki az intézkedést átveszi. Szolgáltató az értesítést 
követő intézkedésért felelősséget nem vállal. 

Amennyiben az Adatlapon Előfizető által megadott 1. és 2. számú értesítendő 
személyek nem elérhetőek, Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

Előfizető minden kivonulás után kérhet telefonos értesítést a kivonuláskor 
tapasztaltakról a beérkezett jelzéstől számított 24 órán belül, külön díjazás 
ellenében. (22 órától 07 óráig csak külön kérés esetén értesítjük, egyéb esetben 
07 órától 22 óráig) 

4.4. Előfizető kérheti a kivonuló szolgálat intézkedését egyéni díjazás ellenében. 
Ebben az esetben Szolgáltató a 15 percen belüli időt nem vállalja, Szolgáltatót 
kártérítési felelősség nem terheli. 

4.5. Szolgáltató vállalja az objektum jelzéseiről havi jelentés készítését, emailben 
küldését a táblázatban szereplő díjazás ellenében. 

4.6. Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető által az Adatlapon megadott 
időpontoktól eltérő nyitás-zárás jelzések beérkezéséről, illetve ezek 
elmaradásáról értesíti az Adatlapon felsorolt személyeket. Ezért külön díjat 
számol fel a táblázatban szereplő díjazás ellenében. 

5. Távfelügyelet szüneteltetése

5.1. Előfizető írásbeli kérelmére (maximum 6 hónapig) 

5.2.  Amennyiben Előfizetőnek a Szolgáltató felé bármely jogcímen lejárt tartozása 
áll fenn, Szolgáltatónak jogában áll a távfelügyeletet szüneteltetni. A tartozás 
megfizetése – mint ráutaló magatartás – után a távfelügyeletet Szolgáltató 
aktiválja. 

5.3.   Amennyiben kezelési hiba vagy a rendszer hibája miatt a Szolgáltató 
indokolatlan kivonulása eléri a havi négy alkalmat, a Szolgáltató – a többi ügyfele 
ellátásának biztonsága érdekében – dönthet úgy, hogy a hiba kijavításáig 
(maximum 30 napig) a szolgáltatást szünetelteti, erről értesíti Előfizetőt. A 30 nap 
lejárta után a beérkező jelzések inaktív állapotba kerülnek, valamint a 
kommunikációs eszköz leszerelésre kerül. 

5.4.  Szolgáltató a szüneteltetés időtartama alatt a Díjtáblázat szerinti díjat számítja 
fel. 

5.5.  A szüneteltetés ideje alatt a szerződés nem szűnik meg, de a Szolgáltató a 
távfelügyelet körébe tartozó intézkedéseket nem tesz, az intézkedések 
elmaradásából adódó károkért felelősséget nem vállal, a szerződésben foglalt 
kötelezettségei nem terhelik. 



6. Fizetési feltételek

6.1. Szolgáltató az aktuális előfizetési díjról számlát állít ki az Előfizetőnek. A 
számlázási időszak mindig teljes naptári hónap. A tárgyhó 15. napjáig kötött 
szerződésnél teljes tárgyhavi hónap, a tárgyhó 15. napja után kötött szerződésnél 
csak a következő hónap kerül kiszámlázásra.  

6.2. Előfizető a 4. pontban meghatározott díjakat a számla keltétől számított 8 
napon belül Szolgáltató részére az alábbiak szerint fizeti meg: 
havonta, negyedévente, félévente, évente csekken vagy átutalással az 
11743040-27302068 bankszámla számra. 

7. Titoktartás

7.1. Szolgáltató feladatainak maradéktalan ellátásához – tagjain, alvállalkozóján és 
alkalmazottain kívül – akikért erkölcsi és anyagi felelősséget vállal – arra 
jogosulatlan személyek közreműködését nem veheti igénybe. 

7.2. Szolgáltató az Előfizető által tudomására hozott bizalmas információkat 
köteles megőrizni, arról Előfizető külön idevonatkozó írásbeli hozzájárulása nélkül 
illetéktelen személynek semminemű adatot nem szolgáltathat ki. 

8. Felmondás

8.1. Szerződő felek bármelyike jogosult jelen szerződést 30 napos felmondási idő 
betartásával írásban felmondani. A szerződés a 30 napos felmondási idő elteltével 
szűnik meg. Előfizető a szolgáltatás megszűnésével egyidőben lehetőséget biztosít 
Szolgáltatónak a riasztórendszer leprogramozására.  

8.2. A rádió/Gprs frekvencián létrejött adatátvitel esetén a Megbízó tudomásul 
veszi, hogy a rádió/Gprs eszköz a Szolgáltató (teljesítési segéd) tulajdonát képezi. 
Szerződésbontás esetén Előfizető, a szolgáltatás lejártát követő 8 napon belül 
köteles Szolgáltatónak térítésmentesen visszaadni, vagy 120.000 Ft + Áfa összeget 
kártérítésként megfizetni. 

9. Biztosítás

9.1. Szolgáltató tudomással bír arról, hogy Előfizetőnek az általa bérelt vagy 
tulajdonában lévő védendő ingatlanra, épületre, helyiségre érvényben lévő 
biztosítása van / nincs, amely nem hárítható Előfizető és alvállalkozói 
felelősségbiztosítására. 



9.2. Szolgáltató a szakszerűtlen – a mindenkori hatályos jogszabályoknak nem 
megfelelő – vagy nem szerződésszerű intézkedésből eredő károkozásét anyagi 
felelősséggel tartozik Előfizető felé. 

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Ezen Szerződés határozatlan időre szól. 

10.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 4.) pontjában 
meghatározott díj összegét – a szerződés aláírásának dátumát alapul véve – 
minden egyes év január 1-vel felülvizsgálják. 

10.3. Előfizető kijelenti, hogy a védendő ingatlan területén …. db házőrző kutya 
tartózkodik a lakásban/kertben. Előfizető tudomásul veszi, hogy ebben az esetben 
a járőrök csak külső ellenőrzést végeznek. 

Kötelezettséget vállal arra, amennyiben riasztás esetén a helyszínre érkező 
járőrök ruházatában, testi épségében a kutyák közvetve, vagy közvetlenül kárt 
okoznak, akkor a kár Előfizetőt terheli. 

10.4. Felek előre nem látható körülménynek (vis maior) tekintik, ha a Szolgáltató 
távfelügyeleti központjába a jelzések olyan tömegben érkeznek, amelyet a 
Szolgáltatási szerződésben vállaltaknak megfelelően a rendelkezésre álló 
személyi- és tárgyi kapacitás mellett nem tud feldolgozni, és ebből adódóan a 
szerződésben foglalt intézkedéseket – vagy azok egy részét – nem tudja 
foganatosítani. Ugyancsak előre nem látható körülménynek tekinthető (vis maior) 
háború, természeti csapás, katasztrófa helyzet, időjárási vagy közlekedési 
anomália. Ilyen esetben a Szolgáltató a szerződésszegéssel, illetve a szerződés 
teljesítése közbeni ellehetetlenüléssel okozott kárért nem felel. 

10.5. A Szolgáltató postai úton történő közlése megfelelő, ha Előfizető által 
megadott postacímre történik a küldemény feladása. Amennyiben a postai 
küldemény Előfizetőnek felróható kézbesíthetetlenség miatt (pl: címzett 
ismeretlen, cím nem azonosítható, nem kereste, átvételt megtagadta, elköltözött) 
visszaérkezik, Szolgáltató a küldeményt ebben az esetben is kézbesítettnek 
tekinti. 

10.6. Előfizető és Szolgáltató szerződéskötéskor biztonsági okokból egyedi kódszám 
és/vagy jelszó használatában állapodik meg. Ez a kódszám és/vagy jelszó 
szolgálati titkot képez, annak kívülálló személynek történő (szándékosságból – 
vagy gondatlanságból) kiszolgáltatásából bekövetkezett mindennemű erkölcsi és 
anyagi kárért az adatokat kiszolgáltatót felelősség terheli. Jelszó hiányában 
Szolgáltató semmilyen utasítást nem fogad el és információt nem ad ki. 
A kódszámot és/vagy jelszót Előfizető írásban módosíthatja. 

10.7. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a PTK. irányadó 
rendelkezései érvényesek. Ezen pont értelmében Szolgáltató az Előfizető fizetési 



késedelme esetén jogosult a mindenkori jegybank alapkamat kétszeresét 
késedelmi kamatként felszámolni. 

10.8. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogviták eldöntésére kikötik a 
Siófoki Városi Bíróság illetékességét. 

10.9. Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírják. 

11. Záradék

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kelt: Budapest, 2020. 

________________________ ___________________________ 
Előfizető    Szolgáltató 



ADATLAP 

Alapadatok: 

Központ típusa: Üzembe helyezés ideje: 
Jelzés átvitel módja: Telepítő neve: 
Kommunikációs formátum: Telepítő telefonszáma: 
JELSZÓ/KÓD: Szolgáltatás kezdete: 
Nyitás-zárás figyelés: Kulcs található: 

Betörés riasztás esetén értesítendő személyek sorrendben (2 db díjmentes): 

Név Telefonszám 
1. 
2. 

Áramszünet és rendszerhibák esetén értesítendő: 

Értesítendő: (név+telefon) 

Nyitás-zárás időpontok: 

Nyitás hétköznap: hétvége: Zárás hétköznap: hétvége: 

Egyéb megjegyzések: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Minden változtatást írásban kérünk bejelenteni!!! 

______________________ 
                Előfizető 




